
 
 
Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân ontvangt goederen van distributiecentra 
van producenten, grootwinkel- en groothandelsbedrijven. Deze worden vervolgens verdeeld en 
gedistribueerd over alle voedselbanken in Friesland. De stichting wordt geleid door een bestuur dat 
bestaat uit bestuursleden van een aantal Friese voedselbanken en een 3-tal onafhankelijke 
bestuursleden. Het bestuur faciliteert ook het overleg tussen de lokale Friese voedselbanken in het 
Regionaal Overlegplatform (ROP) en staat in nauw contact met de andere noordelijke distributiecentra 
en het landelijke Voedselbanken Nederland. Vergaderingen zijn meestal in het distributiecentrum, aan 
De Hemmen 79, Drachten. 
 
Binnen het bestuur is een vacature voor een:  
 

FONDSENWERVER 
 
TAKEN 

1. Het vaststellen van de middelen en activiteiten van het distributiecentrum waarvoor sponsor- 
en subsidiemogelijkheden moeten worden verworven. 

2. Uitpluizen van wet- en regelgeving op het gebied van fondsenwerving. 
3. Onderzoeken van bestaande subsidie- en sponsormogelijkheden waar nog geen gebruik van 

wordt gemaakt. 
4. Nagaan welke mogelijkheden er zijn voor (vermogens-)fondsen en subsidies. 
5. Bedenken van ‘wederdiensten’ (bijv. logo’s op website en vrachtwagens), die het geven van 

gelden zouden kunnen stimuleren. 
6. In overleg treden met en het werven van sponsoren en subsidiegevers. 
7. Afwikkelen van de administratieve noodzakelijkheden om sponsorgelden en subsidies te 

ontvangen.   
8. Onderhouden van contacten met grote en kleine organisaties die fondsen ter beschikking 

stellen. 
 
COMPETENTIES 

 HBO/WO werk- en denkniveau 
 Initiatiefrijk en proactief 
 Accuraat en zorgvuldig 
 Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig 
 Ervaring met en/of achtergrond in fondsenwerving is een pré 

WERKOMSTANDIGHEDEN 
De werkzaamheden kunnen grotendeels vanuit huis worden uitgevoerd. De tijdsbesteding – minimaal 
twee dagdelen per week – is zelf in te vullen. U bezoekt (potentiële) subsidiegevers en sponsoren.  

WAT HEEFT HET RDC U TE BIEDEN 
 Een bestuursteam met goede verhoudingen 
 De mogelijkheid om mee te bouwen aan het beleid voor een relevant maatschappelijk doel 
 Gemaakte onkosten worden vergoed. Dienstreizen à 30 ct/km. Reiskosten woon-werkverkeer 

boven 7 kilometer (enkele reis) worden volledig vergoed à 19 ct/km. 
 

INFORMATIE EN SOLLICITATIE 
Voor meer informatie en sollicitatie met CV kunt u terecht bij Roland Wijmenga (waarnemend 
voorzitter), e-mail: voorzitter@voedselbankenfriesland.nl. 
 


